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วันที่ 15 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในช่ วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สถานการณ์ เศรษฐกิ จประเทศไทยมี ก ารปรั บ ตัวดี ข้ ึ น จากปั จจัยการใช้จ่ ายใน
ประเทศที่ ได้รับผลจากมาตรการภาครัฐและการใช้จ่ายจากภาครั ฐที่ ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมการ
ส่งออกยังคงชะลอตัว เนื่ องจากปั จจัยเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้
ที่สาคัญของบริ ษทั ยังคงประสบปั ญหาในการฟื้ นตัวของสภาพเศรษฐกิจ โดยสานักงานคณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นได้ปรับตัว
เลขประมาณการเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี งบประมาณ 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) ว่าจะมีการขยายตัวลดลงเป็ น
ร้อยละ 0.9 จากเดิมที่ได้ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 1.7 เนื่องจากผลของค่าเงินเยนที่แข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ยงั คงสู งกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งในไตรมาสที่ 2 นี้ ถือเป็ นช่วงที่มีคาสั่งซื้ อสู งตามฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่น ส่ งผลให้บริ ษทั มี
รายได้รวมจากการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ตามงบการเงินสู งขึ้น ที่มูลค่า 443.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีมูลค่า 308.13 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึ้นร้อยละ 43.95 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงิน
มูลค่า 69.72 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.63 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิมูลค่า 32.94 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี
2559 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2559 ร้อยละ 29.27 เพิ่มขึ้นจากอัตรากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่
ร้อยละ 25.84 ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 15.72 ซึ่ งสู งขึ้นเมื่อเที ยบกับอัตรา
กาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ร้อยละ 10.69
เมื่อเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 2 ปี 2559 กับไตรมาส 2 ปี 2558 พบว่า บริ ษทั มีรายได้จากการ
ขายสู งขึ้นร้อยละ 6.63 ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ สูงขึ้นร้อยละ 40.52 จากผลกาไรสุ ทธิ 49.61 ล้านบาท ในไตร
มาส 2 ปี 2558
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าร้อยละ 20 อันเนื่ องมาจากปั จจัยหลัก
ของการอ่อนตัวของค่าเงิ นบาทอย่างต่อเนื่ องเมื่อเที ยบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐระหว่างไตรมาส 2 ปี 2559 เที ยบกับไตร
มาส 2 ปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐอ้างอิงธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ 35.28 บาท/
เหรี ยญสหรัฐ และ 33.26 บาท/เหรี ยญสหรั ฐ ตามลาดับ ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้จากการขายสู งขึ้น ประกอบกับการ
บริ หารจัดการต้นทุนขาย รวมไปถึงราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน บริ ษทั จึงมี
อัตรากาไรสุทธิสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
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เมื่อวันที่ 26 เมษายน [พิ
2559
ญผูถ้ ือหุ ้นหรืประจ
าปี ป2559
มตั ิให้คุลณดทุ
นจดทะเบี
มพ์ทีค่ปำอ้ระชุ
ำงอิมงสามั
จำกเอกสำร
อบทสรุ
ของจุมีดมทีติ่นอำ่ นุสนใจ
สำมำรถจั
ด ยนที่ ยงั ไม่ได้
จัดสรร จานวน 526 บาท คิดเป็ตนำแหน่
526 งหุกล่
้น อมูงข้
ลค่อาควำมได้
ที่ ตราไว้ทหกุ ุ ้นทีละ
1 บาท เพืให้่อใให้
บทุ่ อนงมื
จดทะเบี
าระแล้ว บริ ษทั
ใ่ นเอกสำร
ช้ แเท็ท่บากั'เครื
อกล่องข้ยนช
อควำม'
ดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนเสร็
เพืจ่อสิเปลี
วันที่ 4 พฤษภาคม
ดรูปแบบของกล่
2559 ปั จอจุงข้
บนั อบริ
ควำมของค
ษทั มีทุนำอ้
จดทะเบี
ำงอิงทียด่ นและทุ
งึ มำ นจดทะเบี ยน
้ นเมืย่ ่อนแปลงกำรจั
ชาระแล้ว 381,145,725 บาท คิดเป็ น 381,145,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงินประจาไตรมาส และบริ ษทั ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในช่วงครึ่ งปี หลัง 2559 มีดงั ต่อไปนี้
1. สภาวะเศรษฐกิ จโลกและประเทศคู่คา้ ที่ สาคัญของบริ ษทั เช่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งอาจยังคงฟื้ นตัวใน
ระดับ ที่ ช้าๆ ต่อไปอันเป็ นผลมาจากการลงทุ นที่ ซบเซา การค้าชะลอตัว และราคาสิ น ค้าอุป โภค
บริ โภคตกต่ า แม้จะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง เช่นการที่ ธนาคารแห่ งประเทศญี่ปุ่น
ยังคงดาเนิ นนโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ รวมถึงการปรับตัวเลขประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง
2. ปั ญหาภัยแล้งอย่างรุ นแรงในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรในเรื่ อง
ปริ มาณและคุณภาพของวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั พยายามที่จะกาหนดนโยบายการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เช่น นโยบายการบริ หารจัดการต้นทุนที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการ
คัด เลื อกผลผลิ ต ที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและลดค่ าใช้จ่ายในการผลิ ต การศึ ก ษาความ
ต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และการดาเนิ นนโยบายศึกษาการลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ เพาะปลู ก และส่ งเสริ ม การปลู กพื ช เศรษฐกิ จ ชนิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ น ามาเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
3. สถานการณ์ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ สกุลเงิ นเยนญี่ ปุ่นแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
เทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจทาให้บริ ษทั ได้เปรี ยบในการแข่งขันเรื่ องราคามากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าเงิน
บาทที่เริ่ มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจส่งผลต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั
4. ปั จจัยเรื่ องราคาน้ ามันโลกที่ลดลงและเริ่ มคงที่ อาจส่ งผลดีต่อผลประกอบการในแง่ของการควบคุม
ต้นทุนการผลิตได้ดีข้ ึน
5. ข้อตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) ซึ่งอาจ
เปิ ดโอกาสให้สหรัฐอเมริ กา สามารถกระตุน้ การส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรแช่แข็งไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางการค้าหรื อภาษี ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในด้านลบ ต่อความสามารถใน
การแข่งขันของบริ ษทั
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สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิ[พินมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
โครงสร้ ำงรำยได้

ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ

1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้

รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 2558
410.59
5.36
415.96

ไตรมาส 1
ปี 2559
303.83
4.31
308.13

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 2
ปี 2559
435.53
8.03
443.55

%
%
QoQ YoY
43.35
6.07
86.31 49.81
43.95
6.63

มูลค่า (ล้านบาท)
หกเดือน
2558
704.64
9.45
714.08

หกเดือน
2559
739.35
12.33
751.69

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YTD
4.93
30.48
5.27

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขาย 443.55 ล้านบาท เที ยบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้น 135.42
ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายต่างประเทศละรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.35 และร้อยละ
86.31 ตามลาดับ เมื่อเที ยบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการขายที่ สูงขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากการเข้าสู่ ช่วงฤดูกาลสั่งซื้ อ
สิ นค้าของประเทศคู่คา้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายในไตรมาส 2 ปี 2559 กับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนพบว่าบริ ษทั มีรายได้รวมจากการขายสู งขึ้น 27.59 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 อันเนื่ องมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเหรี ยญสหรัฐที่อ่อนค่าลง
รายได้รวมจากการขายในช่วงหกเดื อนแรกปี 2559 มีมูลค่า 751.69 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับรายได้รวมจากการ
ขายในช่วงหกเดือนแรกปี 2558 ที่มีมูลค่า 714.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 อันเป็ นผลมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการขายสิ นค้าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริ มาณ
การขายสิ นค้าในช่วงหกเดือนแรกของปี ก่อน อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นประเทศคู่คา้
ที่สาคัญยังคงฟื้ นตัวอย่างช้าๆ
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้อื่น 4.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 3.05 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้น 1.19 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั
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ต้ นทุนขำย

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีมูลค่า 313.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ละ 37.29 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่ งมีมูลค่า 228.51 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั มียอดขายสิ นค้าที่สูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเที ยบงวดหกเดือนแรกของปี 2559 เที ยบกับงวดหกเดือนแรกของปี 2558 พบว่าต้นทุนขายลดลง 22.30
ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
 ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ลดลง เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ จากการเก็ บ เกี่ ย วในฤดู ก าลก่ อ นดี ข้ ึ น ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพในการผลิตดีข้ ึนโดยมีอตั ราสูญเสี ยน้อยลง
 ต้นทุ นโสหุ ้ยการผลิ ตลดลง เนื่ องจากต้นทุ นค่าน้ ามันเตาลดลง จากสถานการณ์ ราคาน้ ามันโลกที่
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้ า และค่าแรงงาน ลดลงเนื่ องจากบริ ษทั มี กิจกรรมการผลิ ต
ลดลง และประสิ ทธิภาพในการผลิตที่ดีข้ ึน จากการที่คุณภาพของวัตถุดิบดีข้ ึน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากับ 48.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
2559 ที่ 38.84 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากปริ มาณขายที่สูงขึ้น และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่ 47.65
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในช่วงครึ่ งปี แรก 2559 เปรี ยบเที ยบกับครึ่ งปี แรก
2558 พบว่าค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารลดลงเล็ ก น้อ ย เนื่ อ งจากค่ าใช้จ่ ายในการขนส่ ง ในประเทศลดลงอัน
เนื่องมาจากค่าน้ ามันรถขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่อง
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ 29.27 จากร้อยละ 25.84 ในไตรมาส 1 ปี
2559 และมีอตั รากาไรจากการดาเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 19.55 จากร้อยละ 12.67 ในไตรมาส 1
ปี 2559 อันเป็ นผลมาจากการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่ องของค่าเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และการบริ หารจัดการต้นทุ นขาย
ประกอบกับปั จจัยราคาน้ ามันที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องซึ่ งส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าขนส่ งลดลง อย่างไรก็ตาม
ค่าเงินบาทที่เริ่ มแข็งค่าขึ้นส่งผลให้บริ ษทั มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่า 1.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี
2559 ซึ่ งบริ ษ ัท ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย น 4.78 ล้านบาท เนื่ อ งจากสั ญ ญาขายเงิ น ล่ ว งหน้ า รั บ ช าระซึ่ งมี อ ัต รา
แลกเปลี่ยนที่สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกขาย
ภำษีเงินได้
บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในไตรมาส 2 ปี 2559 รวม 16.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 178.04 เมื่ อเที ยบกับ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 6.11 ล้านบาท โดยบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญ
เนื่องมาจากในไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั มีกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางภาษีเพียง 39.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกาไรก่อนหัก
ภาษีในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่มูลค่า 86.69 ล้านบาท
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กำไรสุ ทธิ

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
บริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ ากับ 69.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญร้อยละ 111.63 เมื่ อ
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
เทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 32.94 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 10.69
เป็ นร้อยละ 15.72 และบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สูงขึ้น 20.10 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ปั จจัยหลักที่
ส่ งผลต่อกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐที่
อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องภายในปี 2558 ต่อเนื่ องมาถึงปี 2559 รวมไปถึงต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ที่
ลดลงจากนโยบายการบริ หารต้นทุน และปั จจัยบวกจากราคาน้ ามันโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและภาษี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม
และค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น (บาท)

ไตรมาส 2
ปี 2558
415.96
(304.05)
111.90
(2.25)
4.34
(47.65)
66.35

ล้านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2559
308.13
(228.51)
79.62
(4.78)
3.05
(38.84)
39.05

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
%
%
หกเดือน หกเดือน
%
QoQ
YoY
2558
2559
YTD
43.95
6.63 714.08
751.69
5.27
37.29
3.18 (564.53) (542.23)
(3.95)
63.07
16.03 149.56
209.46
40.06
121.49
145.66
0.29
(3.75)
(1,381.59)
38.99
(2.50)
7.13
7.28
2.18
24.63
1.60 (87.56)
(87.25)
(0.35)
122.01
30.65
69.42
125.74
81.13

ไตรมาส 2
ปี 2559
443.55
(313.71)
129.84
1.03
4.24
(48.41)
86.69

49.61
84.22

32.94
48.35

69.72
99.46

111.63
105.70

40.52
18.10

51.70
99.74

102.66
147.82

98.56
48.20

111.96
0.13
3.36

(37.88)
0.09
3.63

160.10
0.18
3.61

522.61

43.00

65.83

122.21

85.64
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ [พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
9.97
12.35
10.66
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
5.67
6.24
6.38
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
26.90
25.84
29.27
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
15.95
12.67
19.55
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
11.93
10.69
15.72
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
5.37
11.35
12.84
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
6.14
12.97
14.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.12
0.10
0.11
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มูลค่า 1,525.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวมในไตร
มาสก่อนที่ 1,516.00 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 โดยมี ปัจจัยหลักจาก ลูกหนี้ การค้าที่ สูงขึ้นเนื่ องจากบริ ษทั มี
ยอดขายที่ สูงขึ้ นในไตรมาสนี้ ประกอบกับฤดูกาลเพาะปลูกที่ ล่าช้าเนื่ องจากปั ญหาภัยแล้ง ส่ งผลให้บริ ษทั มี เงิ น สด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.37 จากการชะลอการซื้อวัตถุดิบ สอดคล้องกับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 123.19 ล้าน
บาท เป็ น 404.00 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 23.37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นในไตรมาส 2 ปี 2559 มูลค่า 140.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าในไตรมาส
ล่าสุด ที่มีมูลค่า 98.73 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.94 โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญไว้
เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะของลูกหนี้ ใน
ปั จจุบนั ในปี ที่ผา่ นมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มูลค่า 150.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสล่าสุ ด 16.08 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.99 เนื่ องมาจากการซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ และที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตและขายสิ นค้าที่ มากขึ้ น
10.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายสู งขึ้นจากไตรมาสก่อน 4.41 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่
บริ ษทั มีผลกาไรดีข้ ึน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท และมี ภ าระผูก พัน ด้านหนี้ สิ น นอกเหนื อ จากภาระผูกพัน ผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย
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 สัญญาซื้ อลิขสิ ท[พิ
ธิ์ การใช้
าจ้างที
รึ กษาในการออกแบบระบบดั
งกล่าวประมาณ
0.5 ล้าน
มพ์คำอ้โปรแกรมและว่
ำงอิงจำกเอกสำร
หรื่อปบทสรุ
ปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจั
ด
บาท
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
 สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิ น
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
 บริ ษทั มีห นี้ สินที่ อาจจะเกิ ดจากการที่ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อหน่ วยงานราชการเป็ น
จานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท
 บริ ษทั มีการจ้างผูร้ ับเหมาสาหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็นเป็ นจานวนเงิน 21.1 ล้าน
บาท
บริ ษทั สามารถชาระหนี้ สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มี อตั ราส่ วนสภาพคล่อง 10.66 เท่ า และอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเร็ ว 6.38 เท่ า จากปริ มาณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 1,375.37 ล้านบาท ลดลงจาก 1,381.88 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุ ด คิดเป็ นลดลงร้อยละ 0.47 เนื่ องจากการจ่ายเงินปั นผลในไตรมาสที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั มี
ผลกาไรสะสมในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก 894.62 ล้านบาท เป็ น 888.11 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็ น
อัตราลดลงร้อยละ 0.73
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 122.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.39
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 อันเนื่องมาจากรายได้จากการขายที่สูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อน
ค่าลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใช้เงินในกิจกรรมลงทุนรวม 60.00 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งอาคาร
และอุปกรณ์ 29.49 ล้านบาท และเงินมัดจาค่าที่ดินในไตรมาสก่อน 25.36 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ 10.66 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 12.35 เท่าในไตรมาส 1 ปี
2559 โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั ราส่ วนร้อยละ 75.16 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้ สิน
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 7.05 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2559 โดยบริ ษทั มีสัดส่วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 0.11 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ [พิ
ำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ตำแหน่งกล่องข้มูลอค่ควำมได้
'เครื่ องมือกล่อเพิงข้่มขึอ้ นควำม'
า (ล้านบาท)ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้เพิใช้่มแขึ้นท็บ
(ลดลง)
(ลดลง)
เพื่อเปลี
ย่ นแปลงกำรจั
ดรู1ปแบบของกล่
อควำมของค%ำอ้ ำงอิงล้ทีานบาท
ด่ งึ มำ %
ไตรมาส
2 ไตรมาส
ไตรมาส 2 องข้
ล้านบาท
ปี 2558

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้รวม
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

ปี 2559

ปี 2559

QoQ

QoQ

YoY

487.70
158.40
442.55
0.00
1,088.65

477.31
136.63
527.19
0.00
1,141.14

545.88
196.77
404.00
0.00
1,146.65

68.57
60.13
(123.19)
0.00
5.51

14.37
44.01
(23.37)
0.48

58.18
38.37
(38.55)
0.00
58.00

11.93
24.23
(8.71)
5.33

326.08
16.59
342.67
1,431.32
109.23
41.00
150.23
1,281.08

332.48
42.39
374.86
1,516.00
92.37
41.74
134.12
1,381.88

335.49
43.43
378.92
1,525.57
107.58
42.61
150.20
1,375.37

3.02
1.04
4.06
9.57
15.21
0.87
16.08
(6.51)

0.91
2.45
1.08
0.63
16.47
2.08
11.99
(0.47)

9.41
26.84
36.25
94.25
(1.65)
1.61
(0.04)
94.29

2.89
161.84
10.58
6.58
(1.51)
3.93
(0.02)
7.36

ลำยเซ็น
(นำยอังกูร พลพิพฒ
ั นพงศ์)
กรรมกำรผู้มีอำนำจ

YoY

